
Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová. 
Uzávěrka příštího prázdninového dvojčísla bude ve čtvrtek 22. 6. 2006. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stalo se v červnu 

1. 6. 1850 byly vydány první poštovní známky rakouské 
habsburské monarchie. Na sérii známek v hodnotě 1,2,3,6 a 9 
krejcarů je vyobrazen císařský znak s korunou. 

2. 6. 1856 došlo k první doložené krádeži auta ve Francii, kdy se 
baronu de Zuylenovi ztratil jeho vůz Peugeot. Ukrást tehdy auto byla 
pošetilost, neboť bylo vzácností a zloděj i jeho lup byli snadno 
dopadeni. 

3. 6. 1950 zdolali členové francouzské horolezecké výpravy M. 
Herzog a L. Lachénal první osmitisícový vrchol Annapurnu v 
Himálaji. 

5. 6. 1783 vypustili bratři Jacques a Joseph Montgolfiérové ve svém 
rodném městě Annonay první horkovzdušný balon bez posádky. 
Balon vylétl do výšky zhruba 1800 metrů. Tato událost je považována 
za počátek balonového létání. 

5. 6. 1962 Beatles poprvé nahrávali ve slavném Studiu Abbey Road. 

7. 6. 1982 začala ve španělském Manzanaresu pracovat první 
větrná elektrárna na světě. 

11. 6. 1974 byl na americké Delawarenské univerzitě představen 
první dům který byl zásobován sluneční energií z kolektorů 
umístěných na střeše. 

15. 6. 1754 vztyčil český kněz a přírodovědec Prokop Diviš nad farou 
v Přímětcích u Znojma první uzemněný bleskosvod v dějinách. Dal 
mu název „povětrnostní mašina“, protože věřil, že dokáže „odsávat 
elektřinu z mračen“. Bleskosvod zůstal na faře jen 6 let, když zavládlo v 
r.1760 velké sucho, vesničané uvěřili, že je způsobil „ďáblův vynález – 

povětrnostní mašina“, a bleskosvod strhli. 

16. 6. 1963 vzlétla do vesmíru první žena – Valentina Vladimirovna Tereškovová letěla s kosmickou 
lodí Vostok 6 a ve vesmíru strávila bezmála čtyři dny. 

17. 6. 1950 uskutečnil americký chirurg Richard H. Adler z Chicaga první úspěšnou transplantaci 
ledviny v dějinách medicíny. 

19. 6. 1910 předvedl v Pardubicích inženýr Jan Kašpar na stroji vlastní konstrukce první let letadlem v 
českých zemích. Na  první dálkový let z Pardubic do Prahy se vydal o rok později. 

26. 6. 1906 byla v Le Mans odstartována první automobilová Grand Prix. 

28. 6. 1939 odstartovalo z Port Washingtonu v USA první letadlo na pravidelné lince mezi Evropou a 
Amerikou, který trval do Marseille 24 hodin s mezipřistáním na Azorských ostrovech a v Lisabonu. 

30. 6. 1908 dopadl do oblasti sibiřské Chatangy tzv. tunguzský meteorit. Tlaková vlna tehdy srovnala se 
zemí dva tisíce čtverečních kilometrů lesa. 
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Až se ráno rozhlédneš 
bude léto to mi věř 

 
Zlaté slunce na nás svítí 
zahrady jsou plné kvítí 

 
A když teplý večer přijde 

hvězdy svítí, měsíc vyjde.... 
 

....a vzduch voní jahodami 
KRÁSNÉ LÉTO buď tu s námi 

 

 

mem 



Číslo 6/2006 Trhovokamenický občasník  strana 2 

  www.trhovakamenice.cz  

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
Volby 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR  se konají ve dvou dnech, v pátek 2. června 

2006 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a 
v sobotu 3. června 
2006 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. 
Volební místnost bude 
na náměstí přímo na 
obecním úřadě. Při 
volbách může volič 
hlasovat na voličský 

průkaz vydaný obecním úřadem v místě jeho trvalého 
pobytu.  

 

Kominík 

Potřebujete vyčistit komín? Obecní úřad vám 
zprostředkuje návštěvu kominíka. 
Závazné objednávky přijímáme na 
obecním úřadě do konce měsíce 
srpna. Zájemcům bude dle 
objednávky provedeno čištění 
komínů na konci měsíce září nebo 
začátkem října 2006. Termín sdělíme 
prostřednictvím občasníku. 

 

Upozornění 

Naše obec uzavřela smlouvu s Městskou policií 
Hlinsko, která bude dohlížet mimo jiné i na 
bezpečnost a pořádek v naší obci. Chceme tímto 
předem upozornit na některé přestupky, kterých se 
dopouštíte a které je třeba napravit. Jedná se 
například o nedovolené stání aut v obytné zóně a v 
zákazech vjezdu, volné pobíhání psů a hlavně 
neoprávněné užívání obecních pozemků. Proto vás 
předem upozorňujeme na možné postihy při 
zjištění těchto skutečností. 

 

Občanské průkazy a cestovní pasy 

Nejpozději dnem 31.12.2006 skončí platnost 
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
vydaných do 31.12.1996. Konec platnosti se vztahuje 
i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez 
omezení“, s výjimkou občanů narozených před 
1.1.1936. Těmto občanům skončí platnost nejpozději 
dnem 31.12.2008.  

Platnost všech občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů vydaných do 31.12.2003 končí rovněž 
dnem 31.12.2008. Za výměnu občanského průkazu 
se správní poplatek nevybírá.  

Dnem 1. září 2006 nabývá účinnosti nový zákon 
týkající se cestovních dokladů. Změny se budou týkat 
správního poplatku, který se zvyšuje na 600,-Kč, 
u dětí do 15 let na 100,-Kč. U tzv. rychlovek bude 
poplatek 1500.-Kč. Další změna se bude týkat dětí, 
které budou muset cestovat na svůj vlastní cestovní 
pas. Pokud byl zápis dítěte do cestovního pasu rodiče 
již proveden, smí i po uvedeném datu dítě překročit 
hranice s rodičem bez vlastního cestovního dokladu. 
Více vás budeme informovat v příštím čísle 
občasníku. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA 
OBCE 

• VAK Chrudim – probíhají jednání o vypořádání 
vlastnicko-provozních vztahů, obec se musí 
rozhodnout, zda si vodovod ponechá a bude si 
ho sama spravovat nebo ho předá firmě VAK, je 
nezbytné vyřešit vzájemný vztah k tomuto 
majetku 

• otevření rozhledny v sobotu 6.5., byly zde 
instalovány nové stolečky a lavičky  

• vodovod Okružní – je hotová kompletní 
projektová dokumentace,  zažádáno o stavební 
povolení 

• 9.5. navštívil muzeum ministr pro místní 
rozvoj, slíbil pomoc při sehnání dotace na byt 
na faře, šance získat až půlmilionovou dotaci 

• byla podána žádost na Řed. silnic a dálnic 
o natření přechodů, přislíbili termín koncem 
června, začátkem července  

• 11. 5. proběhla kolaudace kanalizace v 
Táborské ulici  

• povedl se převod elektrorozvodů 
v ul. Táborská sk. ČEZ 

• rekonstrukce silnice II/343 směr Hlinsko 
začne pravděpodobně v 1. polovině června, 
plánovaný termín dokončení říjen, listopad 

• bude se pokračovat ve stavbě chodníku 
ke hřbitovu 

• sběrný dvůr – probíhají poslední přípravy 
pozemku za č.p. 54, který bude sloužit pro 
ukládání odpadu, budou sem přistaveny 
dva kontejnery, provozní doba 2x v týdnu. 
Chataři dostanou k dispozici malé kontejnery, 
zatím jim na měsíc budou zapůjčeny. Když se 
osvědčí, budou si moci tyto malé kontejnery 
odkoupit místo popelnic 

• nutné řešit neoprávněné zabírání obecních 
pozemků 

• 25.4. bylo dokončeno sociální zařízení 
na faře, na které byla získána dotace 
z Krajského úřadu v hodnotě 245 tis. Kč 

• kvůli získání dotace na ZŚ musel být proveden 
energetický audit  

• byla získána dotace z POV v hodnotě 
72 tis. Kč na dovybavení víceúčelového 
hřiště 

• byla získána dotace z POV v hodnotě  

• 100 tis. Kč na chodník ke hřbitovu 
Zapsala: Ing. Dostálová Iva 

 
ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Usnesení č. 02/2006 

ze zasedání zastupitelstva obce Trhová 
Kamenice konaného dne 24. května 2006 v 
19.00 hodin v sokolovně v Trhové Kamenici 

Zastupitelstvo obce 

bere na vědomí 

• –zprávu o činnosti ZO za uplynulé období 
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• –zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 
obce Trhová Kamenice za rok 2005 provedenou 
auditorem Krajského úřadu Pardubického kraje 
– příloha č. 1 

• –zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 
Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina pro 
plynofikaci za rok 2005 provedenou auditorem 
Krajského úřadu Pardubického kraje – přílohy č. 
2 

• –zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.4.2006 – 
příloha č. 3 

• –zprávu o výsledcích průběžné veřejnosprávní 
finanční kontroly v příspěvkových organizacích 
MŠ a ZŠ Trhová Kamenice – příloha č. 4 a 5 

 

ruší 

• –usnesení č. 04/2005 ze dne 7.12.2005 – 
prodej pozemku pozemková parcela č. 131/1, 
pozemku pozemková parcela č. 268/4 a 
pozemku pozemková parcela č. 892, všechny 
pozemky v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice, 
realitní kanceláři INTUS se sídlem Havlíčkova 
1053, 537 01 Chrudim II za cenu 35,- Kč/m2 

 

schvaluje 

• –závěrečný účet obce Trhová Kamenice za rok 
2005 bez výhrad – příloha č. 6 

• –závěrečný účet Svazku obcí Trhová Kamenice 
a Vysočina pro plynofikaci za rok 2005 bez 
výhrad – příloha č. 7 

• –převod hospodářského výsledku v obecních 
lesích za rok 2005 do rozpočtu obce – příloha č. 
8 

• –rozpočtové změny k 24.5.2006 – příloha č. 9 

• –prodej pozemku pozemková parcela číslo 14/1 
o výměře 376 m2 v k.ú. Rohozná u Trhové 
Kamenice, Stavebnímu bytovému družstvu 
Chrudim za cenu 15,- Kč/m2 

• –prodej části pozemku pozemková parcela č. 
1635/7 v chatové kolonii na Zuberském kopci v 
k.ú. Trhová Kamenice po oddělení části 
pozemku jako přístupové cesty k ostatním 
chatám, Ing. Karlovi Petrů, EPOS PRO, s.r.o., 
Boženy Němcové 2625, Pardubice za cenu 
100,- Kč/m2 

• –prodej pozemku pozemková parcela číslo 
131/1 o výměře 31 m2 a pozemek pozemková 
parcela číslo 268/4 o výměře 79 m2, oba 
pozemky v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice, 
spol. s.r.o. ALUKOV, zastoupené jejím 
jednatelem p. Janem Zitkem, se sídlem Orel čp. 
18, za cenu 35,- Kč/m2 

 

pověřuje 

• -starostu obce Trhová Kamenice pana Pavla 
Kábeleho k zastupování Obce Trhová Kamenice 
na řádné valné hromadě akcionářů akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, 
konané dne 25.5.2006. 

Pavel Kábele, starosta 
ing. Iva Dostálová, místostarostka 

 

BLAHOPŘÁNÍ SPOZ 
Přejeme všem jubilantům, 

kteří v měsíci červnu oslaví svá 
kulatá životní výročí, hodně 
zdraví, radosti a životní pohody. 
 
70 let Zdeňka Medunová, Rohozná 
80 let Ljubomír Bičan, Trhová Kamenice 
92 let Anna Urbanová, Trhová Kamenice 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s dcerou Jaroslavou Boháčovou. Děkuji 
za květinové dary a projevy soustrasti. 

Vlasta Kolářová 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Ještě nedávno bylo všechno bílé a prázdné. 

Dnes je vše barevné a krásné. Jaro probudilo 
přírodu k životu. Stromy a květiny rozkvétají. 
Zvířata se definitivně probudila ze zimního spánku a 
šťastně vyhlížejí na rozkvetlou louku. Dva zajíčci se 
prohánějí na palouku a o kousek dál se pase srnka. 
Sojka dohlíží na dva lišáky. Ti nejsou zlí, jenom 
okukují les. Veverka otevřela oči a raduje se, skáče 
ze stromu na strom a hledá oříšky, protože ty staré 
za zimu snědla. Také se probudil jezevec. Motýli 
poletují z květu na květ, včelky pilně pracují.  Za 
tou třešní, která kvete, ptáček zpívá. A tamhleten 
mraveneček zazvonil si na zvoneček.  Volá : „Vítej 
jaro! Hurá! Sláva! Zima už je pryč." Měsíc květen, 
lásky čas, nám otevírá svoji náruč. Užívejme si tedy 
plnými doušky života. 

Žáci 5. třídy 

Po vítězství v kvalifikačním turnaji v Prosetíně 
naše fotbalové družstvo 2. stupně postoupilo 
v rámci turnaje „Coca - Cola Školský pohár 
2006" do dalších klání. Tentokrát chlapce čekal 
ve čtvrtek 4.května ve Rváčově tzv. „Vložený 
turnaj", který pořádala naše škola. Za soupeře jim 
byla vylosována ZŠ Chrast u Chrudimě, ZŠ 
Prachovice a ZŠ Smetanova Hlinsko. Kluci v silné 
konkurenci vybojovali skvělé druhé místo. Všem 
hráčům blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci 
celého turnaje, zejména pak fotbalovému klubu SK 
Rváčov za poskytnutí hrací plochy. 
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5. května. absolvovali všichni žáci pochodové 
cvičení. Ještě před ním proběhl nácvik rychlé 
evakuace budovy. Tu se nám podařilo opustit ve 
výborném čase. Poté se každá třída vydala svou 
cestou. Žáci se učili orientovat v terénu, ošetřovali 
fiktivní úrazy a řešili problémové situace týkající se 
chování člověka v mimořádných situacích. Za dobře 
vykonané aktivity si pak opekli špekáčky a vypravili 
se na zpáteční cestu. Děti si v tento den užily spoustu 
legrace. A ještě nyní jsou plny zážitků. 

10. května. se ve školní družině uskutečnila 
besídka pro maminky k jejich svátku. Vystoupení 
zahrnovalo pásmo písní ( „Máminy oči", „Mravenci" a 
„Sluníčko") a básní ( „Mamince", „Mamince k svátku" 
apod.). Na závěr měli  chlapci a děvčata připraveno 
taneční vystoupení s nabarvenými plastovými 
lahvemi na píseň  „S Tebou mě baví svět", které 
museli pro velký úspěch opakovat. Maminkám jistě 
udělali radost i malým dárečkem, který pro ně 
vlastnoručně vyrobili.  

Dne 12. května.2006 fotbalový tým mladších 
žáků kategorie B ZŠ Trhová Kamenice sehrál utkání 
v okrskovém kole soutěže „Mc Donald´s CUP“, 
které se konalo v Kameničkách. Chlapci zde 
vybojovali druhé místo. Gratulujeme. 

 

V minulém příspěvku se vinou přenosu dat 
objevila chyba, kterou bychom nyní rádi napravili. 
Žáci 8. a 9. třídy se 7.4. zúčastnili jednodenní 
exkurze. Hlavním cílem byla jaderná elektrárna. 
Cesta do Dukovan vedla přes hráz vodní nádrže 
v Dalešicích. Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Lýdie Karská 

MATEŘINKA 
Ohlédnutí 

V měsíci dubnu jsme ve školce měli kabaret. 
Představení plné písniček, vtipů, pohádkových 
soutěží a odměn se dětem velmi líbilo. Dokonce si 
zahrály i pohádku „Volba květinové královny.“  

I v letošním roce jsme se několika pracemi 
zúčastnili výtvarných soutěží. V silné konkurenci 
mateřských škol z celého okresu získali ocenění Jiří 
Pilař a Miloš Polánský v soutěži na téma Postavy z 
našich večerníčků za obrázky „Na hradě Kulíkově“ a  
„Rumcajs, Manka a Cipísek.“ Terezka Žáková se 
umístila v soutěži „Železné hory očima dětí.“ 

25.dubna. děti zakončily předplavecký 
výcvik v hlineckém bazén u, kde absolvovaly 
celkem deset lekcí a po prokázání svých plaveckých 
schopností obdržely vysvědčení v podobě tučňáčků, 
želviček či Delfínů. Do plavecké školy se těšíme 
zase za rok.  

27. dubna se v MŠ již po osmé sešly 
čarodějové a čarodějnice na kouzelnickém reji. 
Malí i velcí si vyrobili masky, ve kterých si také 
zatančili. Děti na košťatech zdolaly překážkovou 
dráhu na zahradě a mohly tak být přijaty do cechu 
právoplatných čarodějnic. Patnáct dětí se po 
opékání buřtů odhodlalo strávit noc v mateřské 
škole. Ještě netušily, že za nimi přijde princezna, 
kterou ale vzápětí unese zlý čaroděj. Naštěstí 
dětem zanechal stopy, které sbíraly při stezce 
odvahy. Vyluštily tajnou zprávu a vydaly se do noci, 
kde jim jen svit lampionů a baterek ukazoval cestu 
do čarodějova doupěte. Děti se nepolekaly 
strašlivých kouzel a splnily všechny )koly, které si 
na ně čaroděj vymyslel. Uhodly, že myslí na 
princeznu, dokázaly sníst myš a najít mapu a 
zakopaný poklad. Čarodějovi praskly nejprve 
obruče a potom celý puknul vzteky. Zbyl po něm 
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jen plášť a svítící hůlka. Princezna byla zachráněna a 
dětem za odměnu rozdala čokoládové mince z 
pokladu. Ale ani to nebylo ještě všechno. Neúnavní 
hrdinové se vydali na noční vycházku Kamenicí a 
teprve potom hupky do postýlek. S pohádkou se 
dobře usínalo a děti spaly a spaly – až do rána. 

V květnu jsme oslavili svátek maminek 
posezením se společnými hrami a soutěženi a děti se 
pobavily při estrádním vystoupení v MŠ. V posledních 
dnech měly děti napilno s hledáním pirátského 
pokladu a hrou na námořníky. 

Takže příznivý vítr i Vám čtenářům a pěkný 
vstup do léta! 

Připravujeme 

Týden dětské radosti 

Malou maturitu 

Výtvarnou výstavu 

Návštěvu první třídy 

 

Pozvánka 

Děti z mateřské školy si dovolují pozvat Vás na 
Výtvarnou výstavu „Rok s barvičkami .“ 

Výstava bude otevřena ve dnech 20.6. až 22.6. 
2006 v budově MŠ vždy od 10.00 do 16.00hod. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 
FARNÍ OKÉNKO 

Jubileum zdejšího rodáka 

26.června uplyne 35 let od vysvěcení Františka 
Šotoly na kněze. Narodil se v Trhové Kamenici 
12.10.1928 rodičům Václavu a Marii roz.Klepetkové. 
Měl tři sourozence - Josefa, Václava a Marii. V roce 
1934 jejich dům č.p.61 vyhořel. 

František zde chodil do školy - obecné 
a měšťanky. Ministroval u Msgre Jana Zitka. V době 
války, kdy byly možnosti  omezené, navštěvoval 
zemědělskou školu v Nasavrkách. 

Po válce v r. 1945 ve svých šestnácti letech 
vstoupil na gymnázium do Chotěboře. 

V témž roce se rodiče se odstěhovali do Jedlové, 
v Kamenici zůstal bratr Josef /pozdější dlouholetý 
kostelník/. 

František bydlel u tety v Chotěboři, roku1949 
maturoval. Bylo potřebné si vybrat povolání. 

Touha pomáhat lidem jej přivedla k rozhodnutí 
pro kněžství a proto podal přihlášku do semináře v 
Hradci Králové. Byl přijat. 

Po roce1948 začaly perzekuce. Uvězněni byli 
rektor Doskočil a po „číhošťském zázraku“ jeho 
nástupce Dr. Burýšek.  

Vicerektor Karel Otčenášek musel nyní plnit 
úkoly hospodáře, rektora i spirituála.  

Pro jeho mládí jej bohoslovec Šotola při prvním 
setkání považoval za studenta pátého ročníku. 

Rok 1950 probíhal za bouřlivých okolností. 
Následovala likvidace semináře. Státní správa 
zřídila teologickou fakultu v Praze, ale církevní 
představitelé bohoslovcům doporučovali, aby se na 
ni nehlásili. 

A tak si sbalili peřiny a jeli domů.Většina z nich 
byla na podzim povolána do vojenských pracovních 
táborů PTP. Pracovali na stavbě železniční trati 
Havlíčkův Brod – Brno, byli často přemisťováni - 
Jeseník, Vyškov, Kozlov, kasárna ve Vyškově, okolí 
Jihlavy. Trvalo to tři roky. Pak nastoupili do dolů v 
Ostravě – Orlové. Dlouho však nefárali. Havíři 
považovali své zaměstnání za nejčestnější ze všech 
a tak považovali za hanobení, že tam jsou faráři za 
trest. 

Následovala stavba bytovek v Brně atd. 
Po návratu do civilu v r.1954 pracoval postupně 
v několika zaměstnáních. 

V roce 1967 nastávalo určité uvolnění. František 
Šotola navštívil biskupa Otčenáška v jeho 
vyhnanství v Trmicích a ten jej poslal do semináře. 
František uposlechl, podal přihlášku do Litoměřic a 
přijali ho, což nečekal.  

V roce 1971 byl vysvěcen na kněze. 

Slavnostní mši sloužil v Jedlové, zúčastnilo se jí 
5 000 lidí. Předseda byl překvapen množstvím lidu 
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a divil se, proč se takovéto akce zakazují, když si to 
lid žádá. 

Primici /první mši svatou v rodišti/ sloužil 
11.července 1971 v Trhové Kamenici.  

Byl ustanoven kaplanem v Novém Městě nad 
Metují a po měsíci v Pardubicích. 

Po smrti  slavoňovského kněze Zilvara v r.1975 
nastoupil na jeho místo a sloužil v místním památném 
roubeném kostele s malovaným interiérem. Duchovní 
správu vykonával též na mariánském poutním místě 
v Rokoli. 

V roce 1983 přeložen do Náchoda a odtud po 
šesti letech do Bystrého u Poličky. 

Nyní působí od r. 2001 opět ve Slavoňově. Službu 
hospodyně zastává obětavá a pracovitá sestra Marie. 

Kéž jim Bůh žehná. 
Pavel Čtvrtečka 

 

LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO 
Opalování 

Přestože už většina z nás netrpělivě očekává 
teplé letní dny a sluneční paprsky, je třeba upozornit 
na rizika, která mohou být s opalováním spojena. Na 
jedné straně je do bronzova opálený člověk vnímán 

jako zdravě 
vyhlížející a 
atraktivní, na straně 
druhé je nutno si 
uvědomit, že 
vystavovat se slunci 
bez ochrany vede k 
rychlejšímu stárnutí 
kůže, později 
můžeme jako 

důsledek nedostatečné ochrany pozorovat drsné 
plošky, pigmentová znaménka, vrásky a skvrny. 

Ultrafialová složka slunečního záření se dělí na tři 
podtypy: UVA,UVB a UVC. UVC je zcela pohlceno 
atmosférou, UVB je filtrováno ozónovou vrstvou asi z 
50% a způsobuje nejen pigmentaci kůže, ale také její 
spálení. Podle posledních poznatků je vhodné chránit 
se i proti vlivu paprsků UVA, neboť i tato složka 
slunečního záření se může spolupodílet na vzniku 
kožních nádorů. 

Pro účinnou ochranu kůže se doporučuje 
dodržovat následující opatření. Nevystavujte se slunci 
v době mezi 11 až 14 hodinou, chraňte se i vhodným 
oděvem, kloboukem, noste sluneční brýle. Používejte 
krémy s ochrannými filtry s faktorem odpovídajícím 
fototypu (rozlišují se 4 základní typy) a nanášejte 
tyto krémy s dostatečným předstihem před 
opalováním (tedy 15-30 minut) a několikrát denně, 

podle koupání, pocení a 
otěru. Správný 
opalovací krém by měl 
obsahovat filtry proti 
UVA i UVB záření a měl 
by být voděodolný. 
Ochranný faktor 
znamená násobek 
doby, za  kterou by 
nám kůže zčervenala 
bez ochrany. Označení 
voděodolný znamená, 

že při čtyřicetiminutovém pobytu ve vodě nesmí 
uvedený OF klesnout pod 50% ochrany. Minimální 
ochranný faktor by měl být 15, k moři či do hor 
alespoň OF 30. Pro malé děti používejte speciální 
dětské opalovací přípravky. Pokožku je vhodné 
ošetřit i po opalování - hydratační, zvláčňující 
a zklidňující kosmetikou. Pokud již ke spálení dojde, 
je třeba aplikovat chladivé obklady, samozřejmě 
pobývat ve stínu, nezapomínat na pitný režim. 
Velmi vhodné jsou přípravky obsahující panthenol. 
Jako prevence se také osvědčuje užívání doplňků 
stravy s betakarotenem a antioxidanty (vitamíny A, 
C, E, selen, zinek), které podporují tvorbu kožního 
barviva a chrání kůži před poškozením a spálením.  

Hezké léto a opalování s rozumem vám 
přeje PharmDr. Jitka Mičulková, lékárna 
Trhová Kamenice. 

 

PROGRAM KINA ČERVEN 2006 

2. června 
v 19hod. 

Doba ledová 2 - Obleva 

Film USA. Animovaný. 
A chládek je fuč. 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-
Kč 

9. června 
v 19hod. 
ŠUP 

Mr. @ Mrs. Smith 

Film USA. 
V hlavních rolích Angelina 
Jolie, Brad Pitt.. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-
Kč 

16. června 
v 19hod. 
ŠUP 

Spojenec 

Film USA. 
Dokonalý zločin neexistuje. 

Ml. příst. 
od 15ti 
let 
Vst. 
20/40,-
Kč 

23. června 
v 19hod. 
ŠUP 

Pýcha a předsudek 

Britský film. 
 

Ml. příst.  
Vst. 
20/40,-
Kč 

30. června 
v 19hod. 
ŠUP 

Mission: Impossible III 

Film USA. 
V hlavní roli Tom Cruise. 
Mise začíná 04:05:06. 

Ml. příst. 
Vst. 
20/40,-
Kč 

 
Filmy označené jako „ŠUP“ jsou filmy širokoúhlé. 
 

AKTUÁLNÍ POZVÁNKY 
Pohádkový les 

SRPDŠ pořádá 
tradiční pohádkový les. 
Zveme malé i velké 
účastníky v sobotu 
3. června 2006 na 
fotbalové hřiště.Pro děti 
je připraveno mnoho 
sladkostí, opékání vuřtů 
a pro dospělé 
 občerstvení.Start je od 
13:30 do 15:00 hodin. 

 

Muzeum Trhové Kamenice 

Zveme vás do místního muzea Trhové 
Kamenice, které bude otevřeno každou sobotu 
a neděli od 13 do 16 hodin a od 20.června.2006 
také každé úterý až pátek od 10 do 16 hodin. 
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Výstava obrazů 

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy obrazů 
pana Jaroslava 
Hrona, která se koná 
v pátek 16.června 
2006 v 17.00 hodin 
ve výstavním sále 
budovy muzea. 
Výstava obrazů 
potrvá do konce 
měsíce června a bude 
shodně otevřena s 
muzeem Trhové 
Kamenice.  

 

 

HASIČI INFORMUJÍ 
V sobotu 20. května.2006 

proběhla na místním fotbalovém 
hřišti okrsková soutěž požárních 
družstev. Zúčastnilo se 11 
družstev, z toho jedno z Trhové 
Kamenice a jedno ze Zubří.  

Tímto děkujeme za účast jak 
zúčastněným hasičům, tak i divákům, kteří se přišli 
podívat a hasiče podpořit. 
 

Letos uplyne 130 let od založení SDH Trhová 
Kamenice, připomenutí tohoto výročí je plánováno 
na 24. června.2006, přislíbena je i návštěva 
zástupců z partnerských měst Oberembrachu 
a Wiesbadenu.  
 

 

 

PROBĚHLO 
Pouťový fotbalový zápas 

Letos již po šesté se konal na místním hřišti 
tradiční pouťový fotbalový zápas žen proti 
mužům. Ženy nastoupily ve vydařených kostýmech 
slepic, muži jako popeláři vybaveni nádobami na 
odpad. Jako vždy byla v pohotovosti i zdravotní 
služba, která zraněné rychle postavila na nohy 

pomocí tekutého léku. Celý zápas komentoval 
skvělý moderátor. Fotbalové utkání, ve kterém 
neplatí žádná pravidla byl doprovázený slunečným 
počasím a dobrou náladou nejen všech hráčů, ale i 
přítomných návštěvníků, kteří se jistě dobře 
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pobavili a těší se na další netradiční zápas v příštím 
roce. 
 

POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU 
Tip na výlet 

Od 23. června do 10. září 2006 si můžete 
prohlédnout v prostorách Městského muzea a galerie 
v Hlinsku v rámci již 47. ročníku Výtvarného 
Hlinecka výstavu pořádanou ve spolupráci se 
Sbírkou umění 19. století Národní galerie v Praze 
věnovanou dílu Viléma Riedla ( 1837 – 1876 ). 
Otevřeno :úterý - pátek  9 – 12 a 13 – 16 hodin a sobota a 

neděle 13 – 17 hodin. 

 

Pojďte s námi za kulturou 

V pátek 2.června se všichni 
zájemci mohou těšit na závěrečný 
koncert žáků ZUŠ Hlinsko. 
Koncert se uskuteční v hlineckém 
Komorním divadle – Orlovně 
od 16.30 h.  

 

V sobotu 3. června bude na Veselém Kopci ve 
statku z Mokré Lhoty slavnostně zahájena výstava 
„Čas života “, věnovaná rodinným obyčejům 
(narození dítěte, svatba, úmrtí v rodině … ). Výstava 
potrvá od 3. června do 31. října. 

 

V neděli 4. června od 17.00 h v Komorním 
divadle v Hlinsku si to mezi sebou „rozdají“ děvčata 
v klání o titul Miss 
aerobik 2006. Krása, 
mládí a radost z pohybu 
jistě nezůstane přede 
dveřmi, přijďte se 
přesvědčit.  

Předprodej vstupenek: IC, 
Husova 41, tel. 469 312 349 

 

Na neděli 25. června 
2006 má vyčleněn svůj čas a místo v Komorním 
divadle v Hlinsku vernisáž výstavy obrazů Rudolfa 
Korbera. Výstava potrvá do 31. července a přístupna 
bude od úterý do neděle od 9 do 12 h a od 13 do 16 
hodin. 

 

V měsíci červnu bude žít Sokolovna v Hlinsku 
tancem. V pátek 16. června roztančí parket sálu 
mládí tanečního klubu TKG Hlinsko ve svém již 

10.ročníku profilového pořadu 
Roztančené střevíčky. K 
vidění budou taneční formace 
skupin, kterými dobývají 
vavříny na mnohých oblastních,  
republikových i mezinárodních 
soutěžích a ukázky mistrovské 
zdatnosti mladých tanečních 
párů. Začátek je v 18.00 h. V 
sobotu 17. června na profilový 

pořad předcházejícího dne plynule naváže taneční 
soutěž O cenu města Hlinska. 

 

Následující pátek 23. června se na sále hlinecké 
Sokolovny předvede se svým profilovým programem 

Tančíme pro radost taneční skupina Ridendo 
Hlinsko. Začátek je v 17.00 
h. 

 
Ostatní 

Ve dnech 16. a 17.června 
pořádá Klub žen Hlinsko ve 
Společenském domě v 
Hlinsku PRODEJ Z DRUHÉ 
RUKY 
 

 

ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM NA ČERVEN 
… přísloví nám říká studený máj – v stodole 

ráj, …ale jaký byl vlastně ten letošní květen … ano 
už musíme říkat byl, … a cože nás to čeká ráj nebo 
úplně něco jiného nebo to s tím rájem nejspíše 
bude tak, jako je to ve všem – jaký si jej uděláme, 
takový jej budeme mít. … a nyní opět pár slov 
k rostlinám a co pro ten ráj a naši pohodu můžeme 
udělat v měsíci červnu. 

Módní záležitost kombinace květin a 
některých druhů zeleniny není jen pouhým 
výstřelkem, má i své praktické opodstatnění. 
Monokultury jednoho druhu vždy více lákají škůdce 
než vícedruhová kompozice. Lze takto s úspěchem 
pěstovat k potěše oka i k praktickému užitku třeba 
okrasné saláty a okrasné 
kapusty. Mezi okrasné 
rostliny můžeme vysadit 
také červené kadeřávky 
nebo palmové a barevné 
mangoldy. Krásu 
s užitkem docílíme 
kompozicí velkoplodých 
borůvek či brusinek do 
vřesovišť a měsíčních 
jahod mezi nízké 
květiny. Mezi truhlíkové 
a nádobové rostliny lze 
s trochou fantazie zařadit i miniaturní keříky 
balkónových a třešňových rajčat a pod. 

Dračíky jsou velice atraktivní rostliny. Celý rod 
je nesmírně bohatý a rozmanitý. Původem 
pocházejí ze Severní Ameriky a chladnějších oblastí 
Mexika. Své zastoupení mají mezi vytrvalými 
bylinami, stálezelenými či opadavými polokeři a 
keři. Tvoří nízké koberce nebo nízké trsy vhodné do 
skalek, jiné jsou vystoupavé s poměrně velkými 
květy do květinových záhonů i k řezu. Nejlépe se 
jim daří na slunečných sušších stanovištích s lehčí 
půdou. 

Denivky ( Hemerocallis) stály po léta ve stínu 
známějších a oblíbenějších lilií.V posledních letech 
však přicházejí do módy. Jsou odolné a krásné, 
třebaže jejich každý květ vydrží jediný den. Volíme 
pro ně slunné místo s hlubší půdou bohatou na 
živiny. Denivky nesnášejí zamokření a je lépe s nimi 
příliš nehýbat, mnohem lépe potom kvetou. 

Tip pro měsíc červen :  

• Pravidelně sečeme a přihnojujeme okrasné 
trávníky. Dle potřeby je vhodné období na užití 
herbicidů proti nežádoucím plevelům. 
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• Stračku ( Delphinium )po prvním odkvětu 
seřízneme asi 10 cm nad zemí. Vytvoří nové 
výhony, které později vykvetou. 

• Ovocné stromy těsně po odkvětu ošetřujeme na 
pilatku a obaleče. 

• Kdo chce pěstovat zeleninu bez užití chemických 
přípravků, nesmí zapomenou na včasné přikrytí 
zeleniny bílou netkanou textilií, která zamezí 
přístupu hmyzu ( pochmurnatka, bělásek, 
květilka … ) 

 

 

SLOUPEK HISTORIE 
Pokračování z minulého čísla …. 

 

Podle rukopisu Františka Mrkvičky 
zpracoval, upravil a doplnil 

Bohumil Hospodka 
 

Kapitola I 
 

Začátečnická léta K. V. Raise 
Námětem druhého  obrázku je Raisovo přátelství 

s krejčíkem písmákem, který si k němu běhával pro 
přečtené noviny, čili, jak on říkával, pro číslo. 

Když se jičínský abiturient do městečka pod 
lesnatým chlumem Táborem dostal, kvetl v něm 
vlasařský obchod, který půl století poskytoval výživu 
obyvatelům Vysočiny, až mu móda mikád ve 20. 
letech 19. století odzvonila docela. Rais se o ten 
podivný obchod s „křehkým“ zbožím živě zajímal. Rád 
rozmlouval s trhovokamenickými vlasaři a od nich se 
dovídal, že 
vycházejí do 
světa dvakrát 
do roka. Na 
jaře a na 
podzim, a že 
navštěvují 
chudé kraje 
na Táborsku, 
na Horácku a 
na Valašsku 
a všude 
kupují ženské 
vlasy. 
Nejcennější a 
nejhledanější 
byly bílé 
vlasy 
stařenek. 
Vlasaři za ně 
rádi vypláceli 
pět, později sedm až dvanáct zlatých. Doma je 
prodávali továrníkovi, který je všelijak chemicky 
upravoval a pak posílal do světa na umělé copy. S tím 
divným obchodem byla spojena i domácí výroba 
vlasových sítěk. (Foto – Vlasařka Pejchová z Trhové 
Kamenice při práci) Materiál na ně se však dovážel z 
daleka, až z Číny, protože domácí vlasy byly příliš 
křekhé. A to přejemné zboží - lidské vlasy - bylo 
základem blahobytu několika továrnických rodin, 

které ovládaly hospodářský život na Železných 
horách. Zato ti, kteří se jako cikáni světem za vlasy 
plahočili nebo se od rána do noci nad jemnými 
síťkami hrbili, obhajovali tím mnohdy sotva chudé 
živobytí. Vlasaři dovedli vypravovat tklivé příběhy 
o ženách, které nouze ve stavení donutila, že se 
vzdávaly největší ozdoby svých hlav - vlasů. Bývala 
to od nich v těch dobách skutečná oběť! Z tohoto 
prostředí napsal Rais čtyři povídky, které tvoří oddíl 
„Z vlasařských pamětí“ v knize „Potměchuť“. 
Ústředním motivem je tu mateřská láska, která 
nedovede dětem odříci ničeho.  

Z trhovokamenického prostředí je ještě 
humorná povídka Pinkavův svátek, v níž vypravuje 
svou vlastní osobní vzpomínku. Horský obrázek 
Matka a děti je oslavou mateřské lásky a povídka 
Ta srdce líčí osud dobráckého domkáře na Zubří, 
jemuž se mladá žena v práci udřela až k smrti, 
a který se nakonec ožení s opuštěnou a oklamanou 
příbuznou, aby její dítě nebylo bez otce. 

Vraťme se k citovému životu Karla Václava 
Raise. Poznamenali jsme, jak dobře si rozuměli 
s kolegyní Karlou Burešovou. Na konci školního 
roku 1877-78 byla Karla ze školní služby v Trhové 
Kamenici propuštěna a na její místo nastoupila 
učitelka Marie Hrozná, která již měla pro učitelství 
literní úplnou aprobaci. Burešová měla stále jen 
zkoušky industriální. Dívka zůstala celý rok u otce a 
Rais ji připravoval k doplňovacím zkouškám. Jeho 
pozdější novela „Svatba“ prozrazuje nejeden osobní 
prožitek z těch dob.  

Ale studium nešlo tak rychle, jak si Burešová 
přála, a proto přijala po roce místo učitelky ručních 
prací v Brandýse nad Orlicí. Tam se roznemohla na 
souchotiny. Zákeřná choroba v její rodině řádila už 
dávno a umřely na ni matka i sestra. Nemocnou 
převezli do Kamenice, našli tichý pokoj v Panském 
domě a Rais sem k ní denně přicházel a těšil ji. 
Přinášel jí květiny, které mívala tak ráda, ale pro 
nešťastnou kolegyni už záchrany nebylo. Usměvavá 
tvář bledla a jen oči horečně plály touhou po životě, 
na který se tolik, tolik těšila a který před ní 
nezadržitelně prchal. Před prázdninami v roce 1881 
zemřela a byla pochována na trhovokamenickém 
hřbitově. (Její hrob se však do dnešní doby 
nedochoval. Musel ustoupit úpravám hřbitova, kdy 
se tu zřizovala druhá „centrální“ cesta od dnešního 
Hospodkova hrobu směrem ke Svobodným 
Hamrům. B.H.) 

Rais její smrti upřímně želel a dlouho nemohl 
zapomenout. Koho v mladičké učitelce ztratil, 
pověděl ve své elegii „Za Karličkou“. Verše 

Já chtěl Tě vésti k oltáři, 

a do země Tě vkládám. 

Ten bol svůj němý žaluji 

jen lesům svým a ladám. 

jsou dokladem, že ji měl velice rád. 

Ale škola a veřejný život v horském městečku 
nedovolily, aby se světa vzdaloval. Macháček 
rozšířil školu o další třídu a sbor se vystřídal a 
 doplnil. Jičínský bratr nezapomínal a posílal na 
Vysočinu další maturanty. Kromě Marie Hrozné učili 
nyní s Raisem František Tuláček, Julius Tichovský 
a místní rodák Emanuel Brebera. Byli to vesměs 
zdatní, mladí mužové, kteří si na své první 
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působiště přinášeli i zájem a nadšení pro záslužnou 
práci osvětovou. 

A té bylo v městečku pod Zeleným táborem velice 
zapotřebí. Kromě dobrovolných hasičů a kroužku 
divadelních ochotníků, o němž však v poslední době 
bylo slyšet čím dál méně, jiné korporace v městečku 
nebylo. Proto se osvětové práce ujal učitelský sbor 
sám. Měl pro ni všechny podmínky: Marie Hrozná 
měla čistý a zvučný soprán, její kolegové byli vesměs 
dobrými hudebníky a řídící učitel znamenitým 
dirigentem. Jali se pořádat občasné besídky 
s hudebním a literárním pořadem. Lid takovou zábavu 
srdečně přijal a ty koncerty a dýchánky v městě 
zdomácněly. Jejich účel byl však i sociální. Pořadatelé 
byli si vždy pamětlivi toho, jak těžké bývaly jejich 
začátky, a pamatovali jistým podílem i na nemajetné 
studenty. František Hrnčíř, učitel a spisovatel, ještě 
po letech vděčně vzpomínal. 

Duší té dobré kulturní činnosti byl Rais. Úspěchy 
ho těšili, ale stále ještě nebyl spokojen. Scházela mu 
v Trhové Kamenici knihovna, aby si lidé mohli 
vypůjčovat hodnotnou četbu, a nelíbilo se mu, že se 
neodbírají a nečtou noviny. Tomu měl odpomoci nový 
vzdělávací spolek, o němž už dlouho uvažoval, jehož 
stanovy už předem vypracoval a pro nějž i jméno 
vymyslil. Hodlal navrhnout název „Vzdělávací beseda 
Neruda“ a měla provozovat dobrá divadla, koncerty 
a akademie a měla především založit vybranou 
knihovnu, která by byla otevřena všem. Myšlenku 
přijali kolegové se souhlasem a se stejnou radostí ji 
pozdravilo i trhovokamenické občanstvo. Nyní šlo 
jenom o souhlas básníka a spisovatele Nerudy, aby 
venkovskému spolku své jméno propůjčil. 

Rais tedy do Prahy napsal a přiložil své „Trny“. 
Básník mu po delší době odpověděl, za svižný spisek 
poděkoval, ale kamenické žádal, aby si vybrali jméno 
jiné, protože není radno oslavovat někoho „bohudík 
ještě žijícího“. Poznamenal, že o žádné pocty nikdy 
v životě nestál, a nabízel dokonce 20 zlatých do 
spolkové pokladny, zvolí-li si jméno jiné. Ale po 
druhém a ještě naléhavějším Raisově dopise přece 
jen dal své svolení, a tak mohla ke konci roku 1880 
zahájit Vzdělávací beseda Neruda v Trhové Kamenici 
svou činnost. Rais byl v novém spolku jednatelem 
a všechno se točilo jen kolem něho. 

Takto je nadepsána první kniha Jednacích 
protokolů, kterou vedl K. V. Rais 

Činnost vyvinuli Nerudovci vzornou. Pod 
Macháčkovou taktovkou pilně nacvičovali koncerty. 
Rais obstarával pořady literární, Tichovský se ujal 
loutkového divadélka a mladý kaplan Pitter pečoval 
o nadšené ochotníky. Do roka se hrálo několikrát. Za 

slunných dnů mívali četné zkoušky i na farské 
zahradě. Farář Chvála pomáhal spolku i škole radou 
i penězi. Emma Schulzová, která se později na 
místní škole stala industriální učitelkou, hezky 
recitovávala. 

Široké a daleké okolí se scházelo k těm 
kulturním podnikům; do Trhové Kamenice se 
sjížděli lesníci z horských mysliven a hájoven, 
úředníci z Nasavrk, učitelé z Hlinecka a 
z Chotěbořska a mnozí z nich se nabízeli, že i sami 
pomohou. Rušno bývalo na sále v Schulzově 
hostinci  „U knížete“ na dolním konci náměstí, kde 
v malé místnůstce měla beseda svou spolkovou 
klubovnu. U zdí stálo několik širokých skříní a ty se 
začaly pozvolna plnit vybranými knihami 
a literárními časopisy. Na ty slavné chvíle jistě Rais 
vzpomínal, když psal později svůj překrásný román 
„Zapadlí vlastenci“. Znalec starých poměrů na 
Železných horách najde v něm nejeden detail z jeho 
čtyř a půlletého pobytu na Trhovokamenicku. Ale 
nejen on sám, ani občanstvo nemohlo zapomenout, 
když už byl oblíbený učitel a neúnavný osvětový 
pracovník dávno a dávno v Praze. Tehdy mu napsal 
kterýsi řídící učitel z Chrudimska, že jeho tchyně je 
rodilá kamenická sousedka, že ty doby pamatuje 
a vypravuje jim o nich. A pisatel přidal: 
„Posloucháme to jako pohádku.“ - Za svou vzornou 
práci byl Karel Václav Rais spolu se svými kolegy 
okresní školní radou v Chrudimi vyznamenán 
pochvalným uznáním. 

Před Raisem hrával ochotnický spolek v 
Kamenici kusy pochybné ceny, ale beseda Neruda 
vychovávala vkus lidu divadly dobrými a uměleckou 
hudbou. Bylo to pro venkovské návštěvníky po 
jejich celodenním plahočení na poli nebo vysilující 
robotě za tkalcovským stavem skutečné duševní 
osvěžení. 

V září 1881 začínal Karel Václav Rais v 
trhovokamenické škole již svůj pátý školní rok. 
Tentokrát dostal třídu první, třebaže až dosud míval 
jen samá největší děvčata. Byl nyní v tichém 
městečku spokojen, děti ho zbožňovaly, řídící si ho 
vážil, ke kolegům ho poutalo opravdové přátelství 
a občanstvo hovořilo o jeho vzorné práci ve škole 
i ve veřejnosti s největším uznáním. Ale nadanému 
mladičkému spisovateli, jehož zdařilých básniček 
a povídek po časopisech přibývalo, bylo pod 
Zeleným táborem přece jen trochu těsno, a když se 
důvěrně seznámil s rodinou Adámkovou v Hlinsku, 
požádal okresní školní radu v Chrudimi, aby ho do 
Hlinska přeložila. To už měl za sebou po „Trnech“ 
druhou tištěnou knížku - „První květy“ - hezoučké 
verše, určené dětským čtenářům. 

Úřady jeho žádosti vyhověly, a tak na konci 
února 1882 odevzdal Rais svou třídu kolegyni Marii 
Hrozné a odstěhoval se na nové působiště. Tam ho 
s otevřenou náručí do nového sboru ve výstavné 
škole na Zámostí přijal jeho dobrý známý ředitel 
Jindřich Rozvoda. V okresním městě mu své 
literární poklady otevřela bohatá knihovna musejní, 
ale i ředitel a rodina Adámkova ho zvali, aby si jen 
přišel vybrat. Rais se spřátelil zejména s básníkem 
Bohumilem Adámkem, kterému v té době nové 
Národní divadlo právě přijalo historickou hru 
Salomena, z doby odboje českých stavů proti 
Ferdinandovi I., aby jí zahájilo svou činoherní 
činnost vůbec. Denně chodívali oba spisovatelé na 
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vycházky za město, ať bylo počasí jakékoli, a umění 
bylo pravidelným tématem jejich rozhovorů. 

Na Kamenici Rais vzpomínal stále a rád, byl 
spokojen, že i po jeho odchodu Beseda dále pracuje, 
a že jak on jako zakladatel, tak i křestní kmotr spolku 
mohou mít z její činnosti radost. Do veřejné práce se 
Rais v Hlinsku nepouštěl. Zato pilně sbíral látku 
k novým knihám, které mu vycházely tiskem 
v rychlém časovém postupu. Nebylo roku, aby se na 
knižním trhu neobjevila jeho nová knížka, po níž 
mladí čtenáři sahali s radostí. Byly to sbírky „Doma“, 
„České pohádky o Kristu Pánu“, „Obrázky od nás“, 
„Vzkazy vlastenecké“, „Z vlasařských pamětí“ 
a „Obrázky veršem“. V jednopatrovém domě na 
náměstí svítívala okna dlouho do noci a prozrazovala, 
že mladý spisovatel pracuje opět na novém díle. O 
jeho myšlenky se dělil domov s Kamenicí, kde učila 
kolegyně Marie Hrozná, kterou měl v posledním roce 
svého pobytu na prvním působišti upřímně rád. Nyní 
se s touto živou, hezkou dívkou, kterou vítalo na svět 
žhavější slunce v severoitalském Miláně, vážně 
připravoval k sňatku. 

V Hlinsku se Rais seznámil s učeným knězem 
Josefem Pardusem, prvofarářem z nedaleké horské 
vsi Kameniček. V mladších letech býval Pardus 
profesorem náboženství v Čáslavi a jako znamenitý 
odborník přednášíval učitelstvu o národní historii 
a geologii. Na Vysočině požíval pověsti jako kněz 
příkladného života a lidumil. Své kolaturníky 
charakterizoval takto: „Možná, že kořínky některého 
vězí ještě o půl druhého sta let hloub, kdo by se po 
těch protivenstvích, kterých zakusili, divil, ale jináč 
jsou to lidé tiší, dobří, pobožní. Bída a krvavé dření je 
zdrsnatily. Chudáci jsou — povětšině chudáci!“ Na 
faře se každý obešel, protože farář se řídil pravidlem: 
„Nezadržuj dobrodiní, když s to býti můžeš, abys je 
činil.“ A že sám nic neměl, z toho se jen těšil a před 
sestrou si pochvaloval: „Buď ráda, ty aspoň nebudeš 
mít mrzutostí s přátelstvem, u nás by nic nepopadli.“ 
Přiznával se: „Já vždycky s lidem. Lidé mívali pátera 
Parduse rádi.“ Přál dělnictvu, aby se mu vedlo lépe, 
ale upozorňoval, že je tu ještě druhé dělnictvo - 
proletariát venkovský, na nějž se zapomíná. V těch 
úvahách dobráckého kněze vyjadřoval Rais své 
vlastní sociální názory. Pardus, kterého spisovatel 
nazývá v románu Kalousem, byl sice vyznamenán 
několika tituly, byl biskupským konsistorním radou, 
osobním děkanem a vikariátním tajemníkem, ale za 
to, že šel s lidem, byl církevní hierarchií přezírán, 
když šlo o obsazení výnosnější fary v bohatším kraji. 
Lepší kolaturu nedostal a zemřel v těch 
zapomenutých horských Kameničkách. Splnilo se mu 
alespoň jeho poslední přání, aby ho vynesli z fary, 
ne z chalupy. Před kameničkovským kostelíkem je 
jeho prostý náhrobek. 

Věrným pomocníkem byl Pardusovi-Kalousovi 
jeho kaplan Jan Selichar a důvěrným přítelem řídící 
učitel Pondělíček, vlastním jménem Růžička. 
Pondělíček byl rádcem drobných chalupníčků a vedl 
je, aby pěstovali víc ovocných stromů a aby hojněji 
sili len a mák. Učitelem byl svědomitým a vzdělaným, 
stále pokračoval a na vánoční nadílky a koupi nových 
knih pro školu a pro děti pořádal hudební produkce. 
Prováděl v praxi to, co stařičký kněz dětem často 
připomínal: „Hodně se učte! Chytrý všude projde, 
hlupáčka každý prodá.“ I řídící byl představenými bez 
příčiny odstrkován. 

Shrbená postava Kalousova - Rais Parduse 
poznal už jako starce osmdesátiletého - a jeho 
vrásčitá, usměvavá tvář provázely spisovatele až do 
jeho nového pražského domova a tam na něj roku 
1896 napsal idylický román „Západ“. Je to jeho 
nejumělečtější dílo. To líbezně prosté a srdečné 
vypravování si získalo srdce tisíců čtenářů a nejvíce 
snad okouzlilo největšího českého malíře krajináře 
Antonína Slavíčka. Zajel si do Kameniček  a rázem 
byl uchvácen tou chmurnou, a přece krásnou 
krajinou. Třikrát se sem na kratší či delší dobu vrátil 
a zachytil ten zapadlý kout Hlinecka v řadě obrazů 
mohutné působivosti. Svému příteli Švagrovskému 
psal: „Za 3 neděle pojedu zase do Kameniček. Tam 
však, i když sluníčko svítí, není tak veselo. Lítá tam 
po těch našich horách bída. Podnebí činí lidi 
drsnými. Je to jako Sibiř, jako kolonie trestanecká, 
jako kraj, na nějž pánbůh zapomněl. Ty věci, které 
tam udělám, budou asi čím dál tím drsnější 
a teprve se nebudou lidem zdát.“ 

A Raisovi poznamenává: „Se vzpomínkami na 
Vás vzpomínám si vždycky na naše horské kouty. 
Je to nerozpojitelné: Vy sám i Vaše vysočiny. Nebýt 
Vás, nikdo by je byl neoživil. Nikdo by byl více 
necítil horské sněhy s tou báječnou stopou starého 
faráře Kalouse a Pondělíčka - než Vy -.“ 

Přišly prázdniny roku 1882. Na konci července 
slavili Rais a slečna Marie Hrozná v Pardubicích 
sňatek. V Hlinsku se mladým manželům narodila 
dceruška Marie, pozdější spisovatelka paní Míšková-
Raisová. 

A zas plynula léta. Rais působil na Vysočině už 
deset let. Nikdy by byl nevěřil, že tomu 
zapomenutému kraji na horním toku Chrudimky 
bude tak dlouho věren, že k němu tak přilne. Měl už 
zkoušky pro školy měšťanské, byl uznávaným 
spisovatelem. Ale stále toužil po Praze, kde měl 
četné literární přátele a kde by měl podmínky pro 
uměleckou tvorbu nejvhodnější. Roku 1887 se jeho 
přání vyplnilo, žádost o přeložení byla vyřízena 
příznivě. S Hlineckem se rozloučil v přátelské 
besedě, kterou mu jeho kolegové a známí 
uspořádali ve Rváčově, ve vsi, která je na polovině 
cesty mezi Trhovou Kamenicí a Hlinskem. Pěvecké 
sbory řídil zase Václav Macháček, který se tak loučil 
nejen se svým milým kolegou a přítelem, ale 
s Vysočinou vůbec: toho roku odešel 
z českomoravského pomezí i on a přijal místo ve 
Slatiňanech u Chrudimi. A tak v jednom roce 
opustili Hlinecko hned dva vzorní učitelé a mužové 
umělecky založení: jeden obratný literát, jehož 
spisovatelská sláva rychle stoupala, a druhý na 
slovo vzatý pedagogický praktik a hudební 
skladatel. Po obou bylo smutno, po žádném z nich 
nepřišel nikdo rovnocenný. Rais dostal učitelské 
místo v Podolí, odkud pak přešel na měšťanskou 
školu na Královské Vinohrady, a později se stal 
jejím ředitelem. A tehdy se mu vzpomínky na 
kamenická a hlinecká léta vracely a byly tak milé 
a přitom tak naléhavé, že jim neodolal a zpracoval 
je literárně ve formě kratších povídek. Jen ten 
kněžský román „Západ“ je rozsáhlejší. 

Ale ke břehům Chrudimky, na milé Zubří s 
výhledem do Havlíčkova kraje se už nikdy nevrátil. 
Jen jednou tím koutem projížděl, když doprovázel 
ilustrátora svých knih Adolfa Kašpara. Obával se, že 
by místa, kde prožíval jako učitelský začátečník své 
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mládí, probudila v něm jen smutek a bol. Však o 
tom psal i městské radě v Trhové Kamenici, když ho 
roku 1921 jmenovala svým čestným občanem. 

Pocta, kterou někdejší spoluobčané Raisovi 
čestným občanstvím prokázali, jej velice mile dojala 
a překvapila. K. V. Rais odpověděl trhovokamenické 
radě dopisem ze dne 14. listopadu 1921, jehož 
doslovné znění zde v opisu uvádím. 

„Slavnému městskému zastupitelstvu v Trhové 
Kamenici! 

Velectění pánové! 

Zpráva, že jste mne jednomyslně jmenovali 
čestným občanem svého starobylého a půvabného 
města, velmi mne překvapila, dojala, potěšila a 
děkuji Vám zato, co nejvroucněji a nejsrdečněji. 

Všecky teplé vzpomínky z mladých let se ve mně při 
té zvěsti ozvaly. 

 

Pokračování příště …. 

 

 

PLACENÁ INZERCE 
 

 
 

 

Restaurace Slavie 
Nabízíme brigádu do kuchyně  

pro výrobu a prodej hotových jídel 
Po – Pá. 
 Pro osobní kontakt a bližší 

informace 
volejte tel. 608 940 558.  


